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ĪSS PAMATOJUMS 

Turpmākajai programmai “Pilsonība, tiesības un vērtības” būtu jāpalīdz atsākt dialogu starp 

eiropiešiem un stiprināt savstarpējo sapratni, ņemot vērā, ka Eiropā ir būtiski pieaugusi 

neiecietība, kas liek apšaubīt piederības izjūtu kopīgai telpai. 

Atzinuma sagatavotāja atzīst Eiropas Komisijas pūliņus panākt sinerģiju, lai reaģētu uz 

ierobežotā budžeta situāciju.  

Tomēr Komisija uzskata, ka vairāk nekā jebkad agrāk ir jāstiprina kādreizējās programmas 

„Eiropa pilsoņiem” funkcijas, kurai ir skaidra pievienotā vērtība, veicinot pilsoniskās 

sabiedrības līdzdalību, stiprinot piederības izjūtu un sekmējot iedzīvotāju līdzdalību un 

demokrātisko iesaisti. Šī programma ir izrādījusies sekmīga un veicinājusi izpratni par 

Eiropas lietām un tādējādi var pozitīvi ietekmēt Eiropas iedzīvotāju interesi par nākamajām 

Eiropas Parlamenta vēlēšanām.  

Šajā sakarībā atzinuma sagatavotāja pauž nožēlu, ka tik ļoti simboliskais pilsonības jēdziens ir 

pazudis no programmas nosaukuma, un tādēļ ierosina atkal to atkal ieviest. 

Turklāt viņa uzskata, ka ir nepieciešams nodrošināt programmu ar budžetu, kas ir samērīgs ar 

attiecīgajiem risināmajiem jautājumiem, un tādēļ ierosina palielināt budžetu B sadaļai 

“Pilsoniskā iesaiste un līdzdalība”, par kuru viņa ir atbildīga. Ierosinātais budžets ir lielā mērā 

nepietiekams salīdzinājumā ar to, ko bija prasījis Parlaments. Tādēļ tiek ierosināts pastiprināt 

pilsoniskās iesaistes pozīciju ar budžetu 500 miljonu EUR apmērā, kas ir tikai 1 EUR uz 

vienu Eiropas iedzīvotāju. Mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības programmas pieejamību 

visiem iedzīvotājiem, kuri iestājas par spēcīgu Eiropu iepretim nacionālismam, no jauna 

apliecinot solidaritāti. 

Apzinoties nepieciešamību veicināt vēsturisko atmiņu par notikumiem, kuri noveda pie 

Eiropas Savienības dibināšanas, un labāk saprast šobrīd notiekošo, lai turpinātu kopā veidot 

nākotni, atzinuma sagatavotāja ierosina izstrādāt vēsturiskās atmiņas veicināšanas pasākumus, 

kas atgādinātu par to, cik svarīgi ir ES dibināšanas pamatā esošie principi un vērtības.  

Turklāt, ņemot vērā ierobežotos šai programmai paredzētos budžeta līdzekļus, atzinuma 

sagatavotāja uzskata, ka nevajadzētu ļaut Komisijai izmantot šos līdzekļus iestāžu saziņai par 

ES politiskajām prioritātēm, jo Komisijas komunikācijas dienestiem jau ir pienācīgi līdzekļi, 

lai veiktu šāda veida pasākumus. 

Viņa atzinīgi vērtē atbalsta instrumenta izstrādi ES pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas 

vietējā līmenī popularizē pamatvērtības, lai atbalstītu atvērtu, demokrātisku un iekļaujošu 

sabiedrību, vienlaikus uzsverot vajadzību atbalstīt vienreizējus projektus, ko savās kopienās ir 

izstrādājuši iedzīvotāji un kas ir neaizstājami ikdienas dzīvē Eiropā. Jo īpaši viņa uzstāj, ka 

programmu varētu darīt pieejamu personām ar invaliditāti. 

Attiecībā uz programmas atvērtību asociētajām trešām valstīm viņa uzskata, ka šis noteikums 

neattiecas uz “pilsoniskās iesaistes” daļu, jo iedzīvotāju rīcības iespējas dalībvalstīs bieži vien 

ir ierobežotas un rada neapmierinātību daudziem nesekmīgajiem kandidātiem, neraugoties uz 

viņu apņēmību.  

Tā arī piekrīt Komisijas priekšlikumam paplašināt valsts kontaktpunktu sistēmu, kas jau ir 

apliecinājusi savu lietderību programmā “Eiropa pilsoņiem”, lai labāk atbalstītu projektu 

virzītājus to centienos, un šajā sakarībā uzstāj, ka tas būtu jānorāda regulā.  
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Atzinuma sagatavotāja arī ierosina, ka Komisijai būtu jāpieņem darba programmas, kā arī 

daudzgadu prioritātes ar deleģētajiem aktiem, nevis īstenošanas aktiem, kā tā ierosinājusi savā 

priekšlikumā. 

Kopumā atzinuma sagatavotāja pauž gandarījumu par Komisijas ierosināto pieeju, jo īpaši 

juridiskā pamata grozīšanu, tādējādi ļaujot Eiropas Parlamentam pildīt savu viena no 

likumdevējiem lomu. Viņa atgādina, ka šīs programmas pamatā ir daudzi iedzīvotāju projekti, 

kas ir jāsaglabā šobrīd un jāatbalsta nākotnē. 

GROZĪJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un 

iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Priekšlikums Priekšlikums 

EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES REGULAI, 

EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES REGULAI, 

ar ko izveido programmu “Tiesības un 

vērtības” 

ar ko izveido programmu “Eiropa 

Pilsoņiem, tiesības un vērtības” 

 (Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 

pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 

atbilstošas izmaiņas visā tekstā.) 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

1. norāde 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību un jo īpaši tā 16. panta 2. punktu, 

19. panta 2. punktu, 21. panta 2. punktu, 

24. pantu, 167. pantu un 168. pantu, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību un jo īpaši tā 16. panta 2. punktu, 

19. panta 2. punktu, 21. panta 2. punktu, 

24. pantu, 167. pantu un 168. pantu, kā arī 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 

11. pantu, 

 

Grozījums Nr.  3 
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Regulas priekšlikums 

2.a norāde (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ņemot vērā Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartu, 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 2. pantu “Savienība ir dibināta, 

pamatojoties uz vērtībām, kas respektē 

cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, 

vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, 

tostarp minoritāšu tiesības. Šīs vērtības 

dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur 

valda plurālisms, tolerance, taisnīgums, 

solidaritāte un kur nav diskriminācijas, kā 

arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība.” 

Turklāt 3. pantā ir noteikts, ka “Savienības 

mērķis ir veicināt mieru, stiprināt savas 

vērtības un savu tautu labklājību” un cita 

starpā “tā respektē savu kultūru un valodu 

daudzveidību un nodrošina Eiropas 

kultūras mantojuma aizsardzību un 

sekmēšanu”. Šīs vērtības ir vēlreiz 

apstiprinātas un formulētas tiesībās, 

brīvībās un principos, kas noteikti Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā. 

(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 2. pantu “Savienība ir dibināta, 

pamatojoties uz vērtībām, kas respektē 

cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, 

vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, 

tostarp minoritāšu tiesības. Jo īpaši 

saskaņā ar Vispārējo cilvēktiesību 

deklarāciju un Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartu cilvēka cieņa ir visu 

neatsavināmo cilvēktiesību pamatā. Šie 

principi un vērtības dalībvalstīm ir kopīgi 

sabiedrībā, kur valda plurālisms, tolerance, 

taisnīgums, solidaritāte un kur nav 

diskriminācijas, kā arī valda sieviešu un 

vīriešu līdztiesība.” Turklāt 3. pantā ir 

noteikts, ka “Savienības mērķis ir veicināt 

mieru, stiprināt savas vērtības un savu 

tautu labklājību” un cita starpā “tā respektē 

savu kultūru un valodu daudzveidību un 

nodrošina Eiropas kultūras mantojuma 

aizsardzību un sekmēšanu”. Šīs vērtības ir 

vēlreiz apstiprinātas un formulētas tiesībās, 

brīvībās un principos, kas noteikti Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Šīs tiesības un vērtības ir jāveicina, 

jāīsteno un jādala starp iedzīvotājiem un 

tautām arī turpmāk, un tām jābūt ES 

projekta centrā. Tādēļ ES budžetā ir 

jāizveido jauns Tiesiskuma, tiesību un 

vērtību fonds, kas ietver programmu 

“Tiesības un vērtības”, kā arī programmu 

“Tiesiskums”. Laikā, kad Eiropas 

sabiedrības saskaras ar ekstrēmismu, 

radikalizēšanos un šķelšanos, svarīgāk 

nekā jebkad agrāk ir veicināt, stiprināt un 

aizstāvēt tiesiskumu, tiesības un tādas ES 

vērtības kā cilvēktiesības, cilvēka cieņas 

ievērošanu, brīvību, demokrātiju, 

vienlīdzību un tiesiskumu. Tam būs dziļa 

un tieša ietekme uz ES politisko, sociālo, 

kultūras un ekonomisko dzīvi. Kā daļa no 

jaunā fonda programma “ Tiesiskums” 

turpinās atbalstīt Savienības tiesiskuma 

un pārrobežu sadarbības jomas turpmāko 

attīstību. Programmā “Tiesības un 

vērtības” tiks apvienota 2014.–2020. gada 

programma “Tiesības, vienlīdzība un 

pilsonība”, kas izveidota ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 1381/2013, un programma “ Eiropa 

pilsoņiem”, kas izveidota ar Padomes 

Regulu (ES) Nr. 390/2014 (turpmāk 

“iepriekšējās programmas”). 

(2) Šīs tiesības un vērtības ir jāveicina, 

jāīsteno un jākopīgo starp iedzīvotājiem un 

tautām arī turpmāk, un tām jābūt ES 

projekta centrā. Tādēļ ES budžetā būtu 

jāizveido jauns Tiesiskuma, tiesību un 

vērtību fonds, kas ietver programmu 

“Eiropa pilsoņiem, tiesības un vērtības”, 

kā arī programmu “Tiesiskums”. Laikā, 

kad Eiropas sabiedrības saskaras ar 

daudzām problēmām, piemēram, 

ekstrēmismu, radikalizēšanos un šķelšanos, 

un kad dažās valstīs nepārprotami aizvien 

vairāk mazinās tiesiskums, svarīgāk nekā 

jebkad agrāk ir veicināt, stiprināt un 

aizstāvēt tiesiskumu, tiesības un tādas ES 

vērtības kā cilvēktiesības, tostarp 

minoritāšu, bērnu un jauniešu tiesības, 

plurālisms, tolerance, cilvēka cieņas 

ievērošana, brīvība, demokrātija, 

vienlīdzība, solidaritāte un tiesiskums. 

Programmā “Eiropa pilsoņiem, tiesības un 

vērtības” tiks apvienota 2014.–2020. gada 

programma “Tiesības, vienlīdzība un 

pilsonība”, kas izveidota ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 1381/20138, un programma “ Eiropa 

pilsoņiem”, kas izveidota ar Padomes 

Regulu (ES) Nr. 390/20149 (turpmāk 

“iepriekšējās programmas”). 

__________________ __________________ 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 1381/2013 (2013. gada 

17. decembris), ar ko izveido programmu 

“Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 

laikposmam no 2014. gada līdz 

2020. gadam (OV L 354, 28.12.2013., 

62. lpp.). 

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 1381/2013 (2013. gada 

17. decembris), ar ko izveido programmu 

“Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 

laikposmam no 2014. gada līdz 

2020. gadam (OV L 354, 28.12.2013., 

62. lpp.). 

Padomes Regula (ES) Nr. 390/2014 

(2014. gada 14. aprīlis), ar ko izveido 

programmu “Eiropa pilsoņiem” 

laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam 

(OV L 115, 17.4.2014., 3. lpp.). 

9 Padomes Regula (ES) Nr. 390/2014 

(2014. gada 14. aprīlis), ar ko izveido 

programmu “Eiropa pilsoņiem” 

laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam 

(OV L 115, 17.4.2014., 3. lpp.). 
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Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Tiesiskuma, tiesību un vērtību 

fonds un tā pamatā esošās divas 

finansēšanas programmas galvenokārt ir 

vērstas uz cilvēkiem un struktūrām, kas 

sekmē to, ka mūsu kopīgās vērtības, 

tiesības un bagātīgā daudzveidība pastāv 

un darbojas. Galīgais mērķis ir veicināt un 

atbalstīt uz tiesībām balstītu, vienlīdzīgu, 

iekļaujošu un demokrātisku sabiedrību. 

Tas ietver dinamisku pilsonisko 

sabiedrību, cilvēku demokrātiskās, 
pilsoniskās un sociālās līdzdalības 

veicināšanu un Eiropas sabiedrības 

bagātīgās daudzveidības stiprināšanu, 

pamatojoties uz mūsu kopīgo vēsturi un 

atmiņu. Līguma par Eiropas Savienību 

11. pantā ir arī noteikts, ka iestādes ar 

atbilstīgiem līdzekļiem dod iedzīvotājiem 

un pārstāvošajām apvienībām iespēju darīt 

zināmu un publiski apmainīties ar savu 

viedokli visās Savienības darbības jomās. 

(3) Tiesiskuma, tiesību un vērtību 

fonds un tā divas finansēšanas programmas 

galvenokārt ir vērstas uz cilvēkiem un 

struktūrām, kas palīdz iedzīvināt mūsu 

kopīgos principus, vērtības un tiesības un 

izceļ mūsu bagātīgo daudzveidību. 

Galīgais mērķis ir atbalstīt uz tiesībām 

balstītas, vienlīdzīgas, taisnīgas, 

tolerantas, iekļaujošas, plurālistiskas un 

demokrātiskas sabiedrības. Finansēto 

pasākumu mērķim vajadzētu būt aktīvas 
pilsoniskās sabiedrības uzturēšanai un 

stiprināšanai un demokrātiskās, 

pilsoniskās, kultūras un sociālās 

līdzdalības veicināšanai, pamatojoties uz 

mūsu kopīgajām vērtībām, vēsturi, 

atmiņu, kultūras mantojumu un saknēm. 

Līguma par Eiropas Savienību 11. pantā ir 

arī noteikts, ka iestādes uztur atklātu, 

pārredzamu un pastāvīgu dialogu ar 

pilsonisko sabiedrību un ar atbilstīgiem 

līdzekļiem dod iedzīvotājiem un 

pārstāvošajām apvienībām iespēju darīt 

zināmu un publiski apmainīties ar savu 

viedokli visās Savienības darbības jomās. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Ar programmas “Tiesības un 

vērtības” (“programma”) starpniecību būtu 

jāļauj attīstīt sinerģiju, lai risinātu 

problēmas, kas ir kopīgas vērtību 

veicināšanas un aizsardzības jomā, un 

jāsasniedz kritiskā dimensija, lai panāktu 

konkrētus rezultātus šajā jomā. Tas būtu 

jāpanāk, pamatojoties uz iepriekšējo 

(4) Ar programmas “Eiropa pilsoņiem, 

tiesības un vērtības” (“programma”) 

starpniecību būtu jāļauj attīstīt sinerģiju, lai 

risinātu problēmas, kas ir kopīgas vērtību, 

aktīva pilsoniskuma un izglītības par 

Eiropas pilsonību veicināšanas un 

aizsardzības jomā, un jāsasniedz kritiskā 

dimensija, lai panāktu konkrētus rezultātus 
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programmu pozitīvo pieredzi. Tas ļaus 

pilnībā izmantot sinerģiju potenciālu, lai 

efektīvāk atbalstītu attiecīgās politikas 

jomas un palielinātu to potenciālu sasniegt 

cilvēkus. Lai programma būtu efektīva, tai 

būtu jāņem vērā dažādo rīcībpolitikas 

virzienu īpatnības, to dažādās mērķgrupas 

un šo grupu īpašās vajadzības un jāizmanto 

pielāgotas pieejas. 

šajā jomā. Tas būtu jāpanāk, pamatojoties 

uz iepriekšējo programmu pozitīvo 

pieredzi, kas tagad ir iekļauta jaunajā 

programmā. Tas ļaus pilnībā izmantot 

sinerģiju potenciālu, lai efektīvāk atbalstītu 

attiecīgās politikas jomas un palielinātu to 

potenciālu sasniegt cilvēkus. Lai 

programma būtu efektīva, tai būtu jāņem 

vērā dažādo rīcībpolitikas virzienu 

īpatnības, to dažādās mērķgrupas un šo 

grupu īpašās vajadzības, īpašu uzmanību 

pievēršot Savienības daudzvalodībai un 

nepieciešamībai iekļaut jauniešus, 

nepietiekami pārstāvētās un nelabvēlīgā 

situācijā esošas grupas, piemēram, 

cilvēkus ar īpašām vajadzībām, 

migrantus, bēgļus un patvēruma 

meklētājus, izmantojot īpaši pielāgotas 

pieejas. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 17. pantā ir paredzēts dialogs 

starp ES un tajā minētajām baznīcām un 

organizācijām. Tajā atzīst to īpašo 

ieguldījumu cilvēka pamattiesību 

aizsardzības un veicināšanas 

stiprināšanā, ņemot vērā to, ka būtu 

jāpiešķir tām tādas pašas iespējas kā 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām 

izmantot attiecīgās programmas sniegto 

finansējumu. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Lai tuvinātu Eiropas Savienību tās (5) Lai tuvinātu Eiropas Savienību tās 
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iedzīvotājiem, ir vajadzīgas dažādas 

darbības un koordinēti centieni. Iedzīvotāju 

iesaistīšana pilsētu sadraudzības projektos 

vai pilsētu tīklos, un atbalsts pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām programmas 

aptvertajās jomās veicinās iedzīvotāju 

iesaisti sabiedrībā un galu galā 

iesaistīšanos Savienības demokrātiskajā 

dzīvē. Tajā pašā laikā atbalsts tādām 

darbībām, kas veicina savstarpēju sapratni, 

daudzveidību, dialogu un cieņu pret citiem, 

stiprina piederības un Eiropas identitātes 

apziņu, kuras pamatā ir vienota Eiropas 

vērtību, kultūras, vēstures un mantojuma 

izpratne. Īpaši svarīgi ir veicināt lielāku 

piederību Savienībai un Savienības 

vērtībām ES attālāko reģionu iedzīvotāju 

vidū to nošķirtības un attāluma no 

kontinentālās Eiropas dēļ. 

iedzīvotājiem, veicinātu demokrātisko 

līdzdalību un dotu iedzīvotājiem iespēju 

izmantot savas tiesības, kas saistītas ar 

Eiropas pilsonību, ir vajadzīgas dažādas 

darbības un koordinēti centieni, kuru 

mērķis ir līdzsvarota ģeogrāfiskā izplatība. 

Iedzīvotāju iesaistīšana pilsētu 

sadraudzības projektos vai pilsētu tīklos, 

un atbalsts pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām vietējā, reģionālā, valsts un 

starptautiskā līmenī programmas 

aptvertajās jomās veicinās aktīvu 

iedzīvotāju iesaisti sabiedrībā un galu galā 

iesaistīšanos Savienības demokrātiskajā 

dzīvē, kā arī Savienības politiskās darba 

kārtības veidošanā. Tajā pašā laikā atbalsts 

tādām darbībām, kas veicina savstarpēju 

sapratni, starpkultūru dialogu, kultūru un 

valodu daudzveidību, samierināšanos, 

sociālo iekļaušanu un cieņu pret citiem, 

stiprina piederības Savienībai un kopējas 

uz Eiropas identitātes apziņu balstītas 

pilsonības, kuras pamatā ir vienota Eiropas 

vērtību, kultūras, vēstures un mantojuma 

izpratne. Īpaši svarīgi ir veicināt lielāku 

piederību Savienībai un Savienības 

vērtībām ES attālāko reģionu iedzīvotāju 

vidū to nošķirtības un attāluma no 

kontinentālās Eiropas dēļ. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Pieaugošais plurālisms un 

globālas migrācijas kustības palielina 

starpkultūru un starpreliģiju dialoga 

svarīgumu mūsu sabiedrībā. Būtu 

jānodrošina pilnvērtīgs atbalsts 

starpkultūru un starpreliģiju dialogam kā 

sociālās saskaņas sastāvdaļai Eiropā un 

būtiskam elementam sociālās iekļaušanas 

un kohēzijas veicināšanai. Lai gan 

starpreliģiju dialogs varētu palīdzēt 

uzsvērt reliģijas pozitīvo ietekmi uz sociālo 
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kohēziju, reliģiskais analfabētisms draud 

radīt apstākļus reliģisku uzskatu 

ļaunprātīgai izmantošanai iedzīvotāju 

vidū. Tādēļ programmai būtu jāatbalsta 

projekti un iniciatīvas, kas attīsta reliģisko 

izpratni un veicina starpreliģiju dialogu 

un savstarpēju sapratni. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Atceres pasākumi un kritiskas 

pārdomas par Eiropas vēsturisko atmiņu ir 

vajadzīgas, lai iedzīvotāji apzinātos kopējo 

vēsturi, kas ir pamats kopējai nākotnei, 

mērķim un kopīgām vērtībām. Būtu jāņem 

vērā arī vēsturisko, kultūras un starpkultūru 

aspektu nozīme, kā arī saikne starp atceres 

pasākumiem un Eiropas identitātes 

radīšanu un piederības apziņu. 

(6) Vēsturiskās atmiņas veicināšanas 

pasākumi un kritiskas pārdomas par 

Eiropas vēsturisko atmiņu ir vajadzīgas, lai 

iedzīvotāji, jo īpaši jaunieši, apzinātos 

savu kopējo vēsturi, kas ir pamats kopējai 

nākotnei. Būtu jāņem vērā arī vēsturisko, 

sociālo, kultūras un starpkultūru aspektu, 

tolerances un dialoga nozīme, lai 

veicinātu kopīgu pamatu, balstoties uz 

kopīgām vērtībām, solidaritāti, 

daudzveidību un mieru, kā arī saikne starp 

vēsturiskās atmiņas veicināšanas 
pasākumiem un Eiropas identitātes 

radīšanu un piederības apziņu. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Programmai ir būtiska nozīme, lai 

veicinātu kopīgas Eiropas identitātes 

izjūtas veidošanos un nodrošinātu 

informētību par iespējām, ko sniedz 

piederība Savienībai, kā pretpasākumu 

eiroskepticismam un pret Eiropas 

Savienību noskaņotiem politiskajiem 

spēkiem, kas liek apšaubīt pašu Eiropas 

projekta pastāvēšanu. 
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Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Iedzīvotājiem būtu arī vairāk 

jāapzinās savas tiesības, kas izriet no 

Savienības pilsonības, viņiem vajadzētu 

justies ērti dzīvojot, ceļojot, mācoties, 

strādājot un veicot brīvprātīgo darbu citā 

dalībvalstī, viņiem vajadzētu justies 

spējīgiem izmantot visas Savienības 

pilsonības tiesības un paļauties uz to, ka 

viņiem ir vienlīdzīga piekļuve savām 

tiesībām, ka viņi var tās pilnībā izmantot 

un ka tās tiks pilnā apjomā aizsargātas bez 

jebkādas diskriminācijas neatkarīgi no tā, 

kurā vietā Savienībā viņi atrodas. 

Pilsoniskā sabiedrība ir jāatbalsta, lai 

veicinātu, aizsargātu un uzlabotu izpratni 

par ES kopīgajām vērtībām saskaņā ar LES 

2. pantu un veicinātu tiesību efektīvu 

izmantošanu saskaņā ar Savienības tiesību 

aktiem. 

(7) Iedzīvotājiem būtu arī vairāk 

jāapzinās savas tiesības, kas izriet no 

Savienības pilsonības, viņiem vajadzētu 

justies ērti dzīvojot, ceļojot, mācoties, 

strādājot, balsojot, piekļūstot 

sabiedriskajiem pakalpojumiem, 

piedaloties kultūras apmaiņā un veicot 

brīvprātīgo darbu citā dalībvalstī. Viņiem 

vajadzētu justies spējīgiem piedalīties 

Savienības lēmumu pieņemšanas procesā 

un apzināties, ka viņi to ietekmē un ka 

viņi var uzticēties tam, ka ir vienlīdzīga 

piekļuve, tam, ka viņi var pilnībā izmantot 

savas tiesības un ka tās tiks pilnā apjomā 

aizsargātas bez jebkādas diskriminācijas 

neatkarīgi no tā, kurā vietā Savienībā viņi 

atrodas. Pilsoniskā sabiedrība jāatbalsta 

visos līmeņos, lai veicinātu, aizsargātu un 

uzlabotu izpratni par Savienības kopīgajām 

vērtībām saskaņā ar LES 2. pantu ar mērķi 

nodrošināt tiesību efektīvu izmantošanu 

saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Eiropas Parlamenta 2009. gada 

2. aprīļa rezolūcijā par Eiropas 

sirdsapziņu un totalitārismu un Padomes 

2011. gada 9. un 10. jūnija secinājumos 

par atmiņām par totalitāro režīmu 

pastrādātajiem noziegumiem Eiropā ir 

uzsvērts, ka ir svarīgi saglabāt atmiņas 

par pagātni kā līdzekli, lai veidotu kopīgu 

nākotni, un uzsvērta Savienības nozīme, 
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atvieglojot un sekmējot kolektīvās atmiņas 

par šiem noziegumiem, kā arī daloties 

tajās, lai sniegtu jaunu impulsu 

plurālistiskai un demokrātiskai kopīgai 

Eiropas identitātei. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Attieksmes un vides šķēršļi, kā arī 

pieejamības trūkums kavē personu ar 

invaliditāti pilnīgu un efektīvu līdzdalību 

sabiedrībā vienlīdzīgi ar citiem. Cilvēki ar 

invaliditāti cita starpā saskaras ar 

šķēršļiem, kas kavē viņu piekļuvi darba 

tirgum, iespējas saņemt iekļaujošu un 

kvalitatīvu izglītību, izvairīties no 

nabadzības un sociālās atstumtības, piekļūt 

kultūras iniciatīvām un plašsaziņas 

līdzekļiem vai izmantot viņu politiskās 

tiesības. Kā Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Konvencijas par personu ar 

invaliditāti tiesībām (UNCRPD) 

līgumslēdzēja puse Savienība un visas tās 

dalībvalstis ir apņēmušās veicināt, 

aizsargāt un nodrošināt, ka visām 

personām ar invaliditāti ir visas 

cilvēktiesības un pamatbrīvības. UNCRPD 

noteikumi ir kļuvuši par Savienības tiesību 

sistēmas neatņemamu daļu. 

(12) Attieksmes un vides šķēršļi, kā arī 

pieejamības trūkums kavē personu ar 

invaliditāti pilnīgu un efektīvu līdzdalību 

sabiedrībā vienlīdzīgi ar citiem. Personas 

ar invaliditāti cita starpā saskaras ar 

šķēršļiem, kas kavē viņu piekļuvi darba 

tirgum, iespējas saņemt iekļaujošu un 

kvalitatīvu izglītību, izvairīties no 

nabadzības un sociālās atstumtības, piekļūt 

kultūras iespējām, kultūras iniciatīvām un 

plašsaziņas līdzekļiem un izmantot savas 

politiskās tiesības. Kā Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Konvencijas par personu ar 

invaliditāti tiesībām (UNCRPD) 

līgumslēdzēja puse Savienība un visas tās 

dalībvalstis ir apņēmušās veicināt, 

aizsargāt un nodrošināt, ka visām 

personām ar invaliditāti ir visas 

cilvēktiesības un pamatbrīvības. UNCRPD 

noteikumi ir kļuvuši par Savienības tiesību 

sistēmas neatņemamu daļu. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) LESD 24. pantā paredzēts, ka 

Eiropas Parlaments un Padome pieņem 

noteikumus par procedūrām un 

nosacījumiem, kas nepieciešami pilsoņu 

iniciatīvai Līguma par Eiropas Savienību 

(14) LESD 24. pantā paredzēts, ka 

Eiropas Parlaments un Padome pieņem 

noteikumus par procedūrām un 

nosacījumiem, kas nepieciešami pilsoņu 

iniciatīvai Līguma par Eiropas Savienību 
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11. panta nozīmē. Tas tika darīts, pieņemot 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

[(ES) Nr. 211/2011l]. Ar programmu būtu 

jāatbalsta tehniskā un organizatoriskā 

atbalsta finansēšana, lai īstenotu Regulu 

[(ES) Nr. 211/2011], tādējādi atbalstot 

pilsoņu tiesību uzsākt un atbalstīt Eiropas 

pilsoņu iniciatīvas īstenošanu. 

11. panta nozīmē. Tas tika darīts, pieņemot 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

[(ES) Nr. 211/2011l]. Ar programmu būtu 

jāveicina un jāsekmē viņu tiesības uzsākt 

Eiropas pilsoņu iniciatīvas un pievienoties 

tām, sniedzot atbalstu tās „līdztiesības un 

tiesību” sadaļā, kā arī jāveicina un 

jāsekmē tehniskā un organizatoriskā 

atbalsta finansēšana, lai īstenotu Regulu 

[(ES) Nr. 211/2011], 

__________________ __________________ 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 211/2011 (2011. gada 16. 

februāris) par pilsoņu iniciatīvu (OV L 65, 

11.3.2011., 1. lpp.). 

14 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 211/2011 (2011. gada 16. 

februāris) par pilsoņu iniciatīvu (OV L 65, 

11.3.2011., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Saskaņā ar Savienības tiesību 

aktiem par vienlīdzīgu attieksmi un lai 

cīnītos pret diskrimināciju rases un etniskās 

izcelsmes, kā arī dzimuma dēļ, dalībvalstis 

ir izveidojušas neatkarīgas struktūras, kuru 

mērķis ir veicināt vienlīdzīgu attieksmi un 

kuras parasti dēvē par “līdztiesības 

struktūrām”. Tomēr daudzas dalībvalstis ir 

pārsniegušas šīs prasības un 

nodrošinājušas, ka līdztiesības struktūras 

var vērsties arī pret diskrimināciju citu 

iemeslu dēļ, piemēram, vecuma, 

dzimumorientācijas, reliģijas un 

pārliecības, invaliditātes vai citu iemeslu 

dēļ. Līdztiesības struktūrām ir būtiska 

nozīme līdztiesības veicināšanā un 

vienlīdzīgas attieksmes tiesību aktu 

efektīvas piemērošanas nodrošināšanā, jo 

īpaši sniedzot neatkarīgu palīdzību 

diskriminācijas upuriem, veicot 

neatkarīgus apsekojumus saistībā ar 

diskrimināciju, publicējot neatkarīgus 

ziņojumus un sniedzot ieteikumus par 

jebkuru jautājumu saistībā ar 

(17) Saskaņā ar Savienības tiesību 

aktiem par vienlīdzīgu attieksmi un lai 

cīnītos pret diskrimināciju rases un etniskās 

izcelsmes, kā arī dzimuma dēļ, dalībvalstis 

ir izveidojušas neatkarīgas struktūras, kuru 

mērķis ir veicināt vienlīdzīgu attieksmi un 

kuras parasti dēvē par “līdztiesības 

struktūrām”. Tomēr daudzas dalībvalstis ir 

pārsniegušas šīs prasības un 

nodrošinājušas, ka līdztiesības struktūras 

var vērsties arī pret diskrimināciju citu 

iemeslu dēļ, piemēram, valodas, vecuma, 

dzimumorientācijas, reliģijas un 

pārliecības, invaliditātes vai citu iemeslu 

dēļ. Līdztiesības struktūrām ir būtiska 

nozīme līdztiesības veicināšanā un 

vienlīdzīgas attieksmes tiesību aktu 

efektīvas piemērošanas nodrošināšanā, jo 

īpaši sniedzot neatkarīgu palīdzību 

diskriminācijas upuriem, veicot 

neatkarīgus apsekojumus saistībā ar 

diskrimināciju, publicējot neatkarīgus 

ziņojumus un sniedzot ieteikumus par 

jebkuru jautājumu saistībā ar 
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diskrimināciju to valstī. Ir būtiski, lai 

līdztiesības struktūru darbs šajā ziņā tiktu 

koordinēts Savienības līmenī. EQUINET 

tika izveidots 2007. gadā. Tās locekļi ir 

valsts iestādes, kuru mērķis ir veicināt 

vienlīdzīgu attieksmi, kā noteikts Padomes 

Direktīvās 2000/43/EK un 2004/113/EK, 

kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvās 2006/54/EK un 2010/41/ES. 

EQUINET atrodas izņēmuma situācijā, jo 

tā ir vienīgā struktūra, kas nodrošina 

darbību koordināciju starp līdztiesības 

iestādēm. Šī EQUINET koordinēšanas 

darbība ir būtiska, lai pareizi īstenotu 

Savienības tiesību aktus diskriminācijas 

novēršanas jomā dalībvalstīs, un būtu 

jāatbalsta ar šīs programmas starpniecību. 

diskrimināciju to valstī. Ir būtiski, lai 

līdztiesības struktūru darbs šajā ziņā tiktu 

koordinēts Savienības līmenī. EQUINET 

tika izveidots 2007. gadā. Tās locekļi ir 

valsts iestādes, kuru mērķis ir veicināt 

vienlīdzīgu attieksmi, kā noteikts Padomes 

Direktīvās 2000/43/EK un 2004/113/EK, 

kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvās 2006/54/EK un 2010/41/ES. 

EQUINET atrodas izņēmuma situācijā, jo 

tā ir vienīgā struktūra, kas nodrošina 

darbību koordināciju starp līdztiesības 

iestādēm. Šī EQUINET koordinēšanas 

darbība ir būtiska, lai pareizi īstenotu 

Savienības tiesību aktus diskriminācijas 

novēršanas jomā dalībvalstīs, un būtu 

jāatbalsta ar šīs programmas starpniecību. 

_________________ _________________ 

Padomes Direktīva 2000/43/EK 

(2000. gada 29. jūnijs), ar ko ievieš 

vienādas attieksmes principu pret 

personām neatkarīgi no rasu vai etniskās 

piederības (OV L 180, 19.7.2000., 

22. lpp.). 

15 Padomes Direktīva 2000/43/EK 

(2000. gada 29. jūnijs), ar ko ievieš 

vienādas attieksmes principu pret 

personām neatkarīgi no rasu vai etniskās 

piederības (OV L 180, 19.7.2000., 

22. lpp.). 

Padomes Direktīva 2004/113/EK 

(2004. gada 13. decembris), ar kuru īsteno 

principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi 

pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz 

pieeju precēm un pakalpojumiem, preču 

piegādi un pakalpojumu sniegšanu (OV 

L 373, 21.12.2004., 37. lpp.). 

16 Padomes Direktīva 2004/113/EK 

(2004. gada 13. decembris), ar kuru īsteno 

principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi 

pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz 

pieeju precēm un pakalpojumiem, preču 

piegādi un pakalpojumu sniegšanu (OV 

L 373, 21.12.2004., 37. lpp.). 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 

2006/54/EK (2006. gada 5. jūlijs) par tāda 

principa īstenošanu, kas paredz 

vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret 

vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un 

profesijas jautājumos (OV L 204, 

26.7.2006., 23. lpp.). 

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2006/54/EK (2006. gada 5. jūlijs) 

par tāda principa īstenošanu, kas paredz 

vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret 

vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un 

profesijas jautājumos (OV L 204, 

26.7.2006., 23. lpp.). 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 

2010/41/ES (2010. gada 7. jūlijs) par to, kā 

piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu 

vīriešiem un sievietēm, kas darbojas 

pašnodarbinātas personas statusā, un ar 

kuru atceļ Padomes Direktīvu 86/613/EEK 

(OV L 180, 15.7.2010., 1. lpp.). 

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2010/41/ES (2010. gada 7. jūlijs) 

par to, kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes 

principu vīriešiem un sievietēm, kas 

darbojas pašnodarbinātas personas statusā, 

un ar kuru atceļ Padomes Direktīvu 

86/613/EEK (OV L 180, 15.7.2010., 

1. lpp.). 
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Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Neatkarīgām cilvēktiesību 

struktūrām un pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām ir būtiska nozīme, lai 

veicinātu, aizsargātu un uzlabotu izpratni 

par Savienības kopīgajām vērtībām 

saskaņā ar LES 2. pantu un veicinātu 

tiesību efektīvu izmantošanu saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem, tostarp ES 

Pamattiesību hartu. Kā norādīts Eiropas 

Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa 

rezolūcijā, pienācīgs finansiālais atbalsts ir 

svarīgs, lai veidotu labvēlīgu un ilgtspējīgu 

vidi pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 

lai stiprinātu to nozīmi un lai tās varētu 

veikt savas funkcijas neatkarīgi un efektīvi. 

Tāpēc, papildinot valsts līmeņa centienus, 

ES finansējumam būtu jāpalīdz atbalstīt, 

stiprināt un attīstīt tādu neatkarīgu 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju spējas, 

kuras nodarbojas ar cilvēktiesību 

veicināšanu un kuru darbība palīdz 

stratēģiski īstenot tiesības saskaņā ar ES 

tiesību aktiem un ES Pamattiesību hartu, 

tostarp ar aizstāvības un uzraudzības 

pasākumu palīdzību, kā arī veicināt, 

aizsargāt un uzlabot izpratni par Savienības 

kopējām vērtībām valsts līmenī. 

(18) Neatkarīgām cilvēktiesību 

struktūrām un pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām ir būtiska nozīme, lai 

veicinātu, aizsargātu un uzlabotu izpratni 

par Savienības kopīgajām vērtībām 

saskaņā ar LES 2. pantu un veicinātu 

tiesību efektīvu izmantošanu saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem, tostarp ES 

Pamattiesību hartu. Kā norādīts Eiropas 

Parlamenta 2018. gada 19. aprīļa 

rezolūcijā, finansējuma palielinājums un 

pienācīgs finansiālais atbalsts ir svarīgs, lai 

veidotu labvēlīgu un ilgtspējīgu vidi 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai 

stiprinātu to nozīmi un lai tās varētu veikt 

savas funkcijas neatkarīgi un efektīvi. 

Tāpēc, papildinot valsts līmeņa centienus, 

ES finansējumam būtu jāpalīdz atbalstīt, 

stiprināt un attīstīt, tostarp izmantojot 

atbilstošu pamatfinansējumu un 

vienkāršotas izmaksu iespējas, finanšu 

noteikumus un procedūras tādu 

neatkarīgu pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju spējas, kuras nodarbojas ar 

cilvēktiesību veicināšanu un kuru darbība 

palīdz stratēģiski īstenot tiesības saskaņā ar 

ES tiesību aktiem un ES Pamattiesību 

hartu, tostarp ar aizstāvības un uzraudzības 

pasākumu palīdzību, kā arī veicināt, 

aizsargāt un uzlabot izpratni par Savienības 

kopējām vērtībām valsts līmenī. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 



 

PE627.931v02-00 16/39 AD\1168903LV.docx 

LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu 

sadali no Savienības vispārējā budžeta, ir 

nepieciešams nodrošināt visu veikto 

darbību Eiropas pievienoto vērtību, to 

papildināmību ar dalībvalstu darbībām, un 

jāpanāk saskaņotība, papildināmība un 

sinerģija ar finansēšanas programmām, kas 

atbalsta politikas jomas, kurām ir ciešas 

saiknes citai ar citu, jo īpaši Tiesiskuma, 

tiesību un vērtību fondu (un tādējādi ar 

programmu “Tiesiskums”), kā arī ar 

programmu “Radošā Eiropa” un 

“Erasmus +”, lai īstenotu kultūras 

krustmiju iespējas kultūras, plašsaziņas 

līdzekļu, mākslas, izglītības un radošuma 

jomās. Ir jārada sinerģijas ar citām Eiropas 

finansējuma programmām, jo īpaši tādās 

jomās kā nodarbinātība, iekšējais tirgus, 

uzņēmējdarbība, jaunatne, veselība, 

pilsonība, tiesiskums, migrācija, drošība, 

pētniecība, inovācija, tehnoloģija, 

rūpniecība, kohēzija, tūrisms, ārējās 

attiecības, tirdzniecība un attīstība. 

(21) Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu 

sadali no Savienības vispārējā budžeta, ir 

nepieciešams nodrošināt visu veikto 

darbību Eiropas pievienoto vērtību un to 

papildināmību ar dalībvalstu darbībām. 

Būtu jāpanāk saskaņotība, papildināmība 

un pārredzama un skaidri noteikta 

sinerģija ar finansēšanas programmām, kas 

atbalsta politikas jomas, kurām ir ciešas 

saiknes citai ar citu, jo īpaši Tiesiskuma, 

tiesību un vērtību fondu (un tādējādi ar 

programmu “Tiesiskums”), kā arī ar 

programmu “Radošā Eiropa”, Eiropas 

Solidaritātes korpusu un “Erasmus +”, lai 

īstenotu kultūras krustmiju iespējas 

kultūras, audiovizuālās nozares, 

plašsaziņas līdzekļu, mākslas, neformālās 

un ikdienējās izglītības un radošuma 

jomās. Ir jārada sinerģijas ar citām Eiropas 

finansējuma programmām, jo īpaši tādās 

jomās kā nodarbinātība, iekšējais tirgus, 

uzņēmējdarbība, jaunatne, brīvprātīgais 

darbs, arodmācības, veselība, pilsonība, 

tiesiskums, sociālā iekļaušana (jo īpaši 

attiecībā uz migrantiem un 

visnelabvēlīgākajā situācijā esošajiem 

cilvēkiem), migrācija, drošība, pētniecība, 

inovācija, tehnoloģija, rūpniecība, 

kohēzija, klimats, tūrisms, sports, ārējās 

attiecības, paplašināšanās, starptautiskā 

sadarbība, tirdzniecība un attīstība. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Šai programmai piemēro Regulu 

(ES, Euratom) Nr. [jaunā FR] (“Finanšu 

regula”). Tajā ir izklāstīti noteikumi par 

Savienības budžeta izpildi, tostarp 

noteikumi par dotācijām, godalgām, 

iepirkumu, netiešu izpildi, finanšu 

(23) Šai programmai piemēro Regulu 

(ES, Euratom) Nr. [jaunā FR] (“Finanšu 

regula”). Tajā ir izklāstīti noteikumi par 

Savienības budžeta izpildi, tostarp 

noteikumi par dotācijām, godalgām, 

iepirkumu, netiešu izpildi, finanšu 
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instrumentiem un budžeta garantijām. instrumentiem un budžeta garantijām, un 

tajā izvirzīta prasība nodrošināt pilnīgu 

pārredzamību līdzekļu izlietojumā, 

pareizu finanšu pārvaldību un līdzekļu 

taupīgu izmantošanu. Jo īpaši noteikumi 

par iespēju vietējām, reģionālām, valsts 

vai starptautiskām pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām saņemt finansējumu, 

izmantojot daudzgadu darbības dotācijas, 

kaskādveida dotācijas un elastīgas 

dotāciju piešķiršanas procedūras. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Finansēšanas veidi un īstenošanas 

metodes saskaņā ar šo regulu būtu 

jāizvēlas, pamatojoties uz to spēju sasniegt 

konkrētos darbību mērķus un sasniegt 

rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 

izmaksas, administratīvo slogu un 

sagaidāmo neatbilstības risku. Būtu arī 

jāapsver vienreizēju maksājumu, vienotas 

likmes un vienības izmaksu izmantošana, 

kā arī finansējums, kas nav saistīts ar 

izmaksām, kā minēts Finanšu regulas 125. 

panta 1. punktā. Saskaņā ar Finanšu regulu, 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(ES, Euratom) Nr. 883/2013, Padomes 

Regulu (Euratom, EK) Nr. 2988/95, 

Padomes Regulu (Euratom, EK) 

Nr. 2185/96 un Padomes Regulu (ES) 

2017/1939 Savienības finanšu intereses 

jāaizsargā, piemērojot samērīgus 

pasākumus, tostarp pārkāpumu un 

krāpšanas gadījumu novēršanu, 

konstatēšanu, labošanu un izmeklēšanu, 

zaudēto, kļūdaini izmaksāto vai nepareizi 

izmantoto līdzekļu atgūšanu un — 

vajadzības gadījumā — administratīvus un 

finansiālus sodus. Konkrētāk, saskaņā ar 

Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un 

Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas 

Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var 

(24) Finansēšanas veidi un īstenošanas 

metodes saskaņā ar šo regulu būtu 

jāizvēlas, pamatojoties uz to spēju sasniegt 

pozitīvu panākumu mērķrādītāju, sevišķi 

attiecībā uz darbību dotācijām un 

projektiem, un panākt rezultātus, kas 

atbilst konkrētajiem darbību mērķiem, jo 

īpaši ņemot vērā kontroles izmaksas, 

administratīvo slogu, attiecīgo ieinteresēto 

personu un izvēlēto saņēmēju lielumu un 

spējas un sagaidāmo neatbilstības risku. 

Būtu arī jāapsver vienreizēju maksājumu, 

vienotas likmes un vienības izmaksu, kā arī 

citu parametru, kas ļautu efektīvāk 

pielāgoties personām ar īpašām 

vajadzībām, izmantošana, un finansējums, 

kas nav saistīts ar izmaksām, kā minēts 

Finanšu regulas 125. panta 1. punktā. 

Līdzfinansējuma prasības būtu jāpieņem 

natūrā, un no tām var atteikties, ja 

papildu finansējums ir ierobežots. Saskaņā 

ar Finanšu regulu, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES, Euratom) 

Nr. 883/201320, Padomes Regulu 

(Euratom, EK) Nr. 2988/9521, Padomes 

Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9622 un 

Padomes Regulu (ES) 2017/193923 

Savienības finanšu intereses jāaizsargā, 

piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp 
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veikt administratīvu izmeklēšanu, tostarp 

pārbaudes un apskates uz vietas, lai 

noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija 

vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas 

ietekmē Savienības finanšu intereses. 

Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas 

Prokuratūra (EPPO) var izmeklēt un 

ierosināt kriminālvajāšanu par krāpšanu un 

citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas 

skar Savienības finanšu intereses, kā 

paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā (ES) 2017/1371. Saskaņā ar 

Finanšu regulu jebkurai personai vai 

subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, 

pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu 

interešu aizsardzībā, jāpiešķir Komisijai, 

OLAF, EPPO un Eiropas Revīzijas palātai 

nepieciešamās tiesības un piekļuve un 

jānodrošina, ka līdzvērtīgas tiesības piešķir 

Savienības līdzekļu apgūšanā iesaistītās 

trešās personas. 

pārkāpumu un krāpšanas gadījumu 

novēršanu, konstatēšanu, labošanu un 

izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto 

vai nepareizi izmantoto līdzekļu atgūšanu 

un — vajadzības gadījumā — 

administratīvus un finansiālus sodus. 

Konkrētāk, saskaņā ar Regulu (ES, 

Euratom) Nr. 883/2013 un Regulu 

(Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs 

krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt 

administratīvu izmeklēšanu, tostarp 

pārbaudes un apskates uz vietas, lai 

noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija 

vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas 

ietekmē Savienības finanšu intereses. 

Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas 

Prokuratūra (EPPO) var izmeklēt un 

ierosināt kriminālvajāšanu par krāpšanu un 

citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas 

skar Savienības finanšu intereses, kā 

paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā (ES) 2017/1371. Saskaņā ar 

Finanšu regulu jebkurai personai vai 

subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, 

pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu 

interešu aizsardzībā, jāpiešķir Komisijai, 

OLAF, EPPO un Eiropas Revīzijas palātai 

nepieciešamās tiesības un piekļuve un 

jānodrošina, ka līdzvērtīgas tiesības piešķir 

Savienības līdzekļu apgūšanā iesaistītās 

trešās personas. 

__________________ __________________ 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 

11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic 

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 

(OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu 

(Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 

18.9.2013., 1. lpp.). 

20 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 

11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic 

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 

(OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu 

(Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 

18.9.2013., 1. lpp.). 

21 Padomes Regula (EK, Euratom) 

Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) 

par Eiropas Kopienu finanšu interešu 

aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 

1. lpp.). 

21 Padomes Regula (EK, Euratom) 

Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) 

par Eiropas Kopienu finanšu interešu 

aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 

1. lpp.). 

Padomes Regula (Euratom, EK) 22 Padomes Regula (Euratom, EK) 
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Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) 

par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 

Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 

Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 

citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.96., 

2. lpp.). 

Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) 

par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 

Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 

Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 

citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.96., 

2. lpp.). 

Padomes Regula (ES) 2017/1939 

(2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno 

ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras 

(EPPO) izveidei (OV L 283, 

31.10.2017. 1. lpp.). 

23 Padomes Regula (ES) 2017/1939 

(2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno 

ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras 

(EPPO) izveidei (OV L 283, 

31.10.2017. 1. lpp.). 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 

(ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par 

cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības 

finanšu intereses, izmantojot 

krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 

29. lpp.). 

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 

5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar 

Savienības finanšu intereses, izmantojot 

krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 

29. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir 

cīnīties pret klimata pārmaiņām atbilstīgi 

Savienības saistībām īstenot Parīzes 

nolīgumu un Apvienoto Nāciju 

Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, šī programma palīdzēs integrēt 

klimata politiku un sasniegt vispārēju 

mērķi, proti, 25 % no ES budžeta 

izdevumiem, kas paredzēti klimata mērķu 

sasniegšanai. Sagatavojot un īstenojot 

programmu, tiks apzinātas attiecīgās 

darbības, un tās tiks pārskatītas 

starpposma izvērtējuma kontekstā. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

30. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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(30) Lai nodrošinātu vienādus 

nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu 

jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 290. pantu attiecībā uz rādītājiem, 

kā norādīts 14. un 16. pantā un 

II pielikumā. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 

veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 

atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 

līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 

rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 

2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 

labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 

deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 

vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 

Padome visus dokumentus saņem 

vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 

minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 

piekļuve Komisijas ekspertu grupu 

sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 

sagatavošana. 

(30) Lai īstenotu šo regulu nolūkā 

nodrošināt programmas panākumu 

efektīvu novērtēšanu attiecībā uz tajā 

paredzēto mērķu sasniegšanu, būtu 

jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 290. pantu attiecībā uz darba 

programmām un daudzgadu prioritātēm 

saskaņā ar 13. pantu un rādītājiem, kā 

norādīts 14. un 16. pantā un II pielikumā. Ir 

īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 

sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 

apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 

minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā 

ar principiem, kas noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 

deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 

vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 

Padome visus dokumentus saņem 

vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 

minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 

piekļuve Komisijas ekspertu grupu 

sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 

sagatavošana. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Programmas vispārējais mērķis ir 

aizsargāt un veicināt tiesības un vērtības, 

kas noteiktas ES līgumos, tostarp atbalstot 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai 

saglabātu atvērtas, demokrātiskas un 

iekļaujošas sabiedrības. 

1. Programmas vispārējais mērķis ir 

aizsargāt un veicināt Eiropas pilsonību un 

tiesiskumu, kā arī tiesības, principus un 

vērtības, kas noteiktas ES Līgumos, uz 

kuru pamata Savienība ir dibināta. Tas jo 

īpaši būtu jāpanāk ar atbalstu galvenajām 

ieinteresētajām personām, piemēram, 

iedzīvotāju apvienībām, ideju 

laboratorijām, pētniecības, kultūras un 

akadēmiskajām iestādēm un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām vietējā, 

reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī, 

lai atgādinātu ikvienam par šo vērtību un 

principu nozīmi un tādējādi atbalstītu 

atvērtu, demokrātisku un iekļaujošu 
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sabiedrību. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) veicināt pilsoņu iesaistīšanos un 

līdzdalību Savienības demokrātiskajā dzīvē 

(Pilsoņu iesaistīšanās un līdzdalības 

sadaļa), 

(b) veicināt iedzīvotāju un jo īpaši 

jauniešu izpratni par to, cik svarīga ir ES 

loma, veicot pasākumus, kuru mērķis ir 

saglabāt atmiņu par vēsturiskajiem 

notikumiem, kas ir noveduši pie ES 

dibināšanas, un sekmēt demokrātiju, 

izteiksmes brīvību, plurālismu, pilsonisko 

iesaisti, iedzīvotāju apspriešanos un aktīvu 

līdzdalību Savienības demokrātiskajā dzīvē 

(Aktīva pilsoniskuma sadaļa); 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktā 

konkrētā mērķa ietvaros programma paredz 

2. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktā 

konkrētā mērķa ietvaros programma paredz 

šādus mērķus: 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa – b punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) aizsargāt un veicināt bērnu tiesības, 

invalīdu tiesības, Savienības pilsonības 

tiesības un tiesības uz personas datu 

aizsardzību. 

(b) aizsargāt un veicināt bērnu tiesības, 

invalīdu tiesības, Savienības pilsonības 

tiesības, tostarp tiesības uzsākt Eiropas 

pilsoņu iniciatīvu, un tiesības uz personas 

datu aizsardzību. 
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Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

4. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pilsoņu iesaistīšanās un līdzdalības sadaļa Aktīva pilsoniskuma sadaļa 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. panta 2. punkta b) apakšpunktā noteiktā 

konkrētā mērķa ietvaros programma paredz 

2. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktā 

konkrētā mērķa ietvaros programma paredz 

šādus mērķus: 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) paplašināt iedzīvotāju izpratni par 

Savienību, tās vēsturi, kultūras 

mantojumu un dažādību; 

(a) atbalstīt iedzīvotāju ierosinātos 

projektus, īpašu uzmanību pievēršot 

jauniešiem, lai mudinātu cilvēkus ne tikai 

atcerēties notikumus pirms ES izveides, 

kas veido tās vēsturiskās atmiņas kodolu, 

bet arī uzzināt vairāk par savu kopīgo 

vēsturi, kultūru un vērtībām un gūt 

izpratni par sava kopīgā kultūras 

mantojuma bagātību, kā arī par kultūru 

un valodu daudzveidību, kas veido 

pamatu kopīgai nākotnei; veicināt pilsoņu 

izpratni par Savienību, tās izcelsmi, 

pastāvēšanas jēgu un sasniegumiem un 

palielināt izpratni par pašreizējām un 

nākotnes problēmām, kā arī par 

savstarpējās sapratnes un tolerances 

nozīmi, kas ir Eiropas projekta pašā 

pamatā; 
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Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) veicināt un atbalstīt labas prakses 

apmaiņu attiecībā uz formālu un 

ikdienēju izglītību Eiropas pilsonībai; 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – b punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) veicināt komunikāciju un 

sadarbību starp dažādu valstu 

iedzīvotājiem; veicināt iedzīvotāju 

pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, 

ļaujot iedzīvotājiem un pārstāvju 

apvienībām darīt zināmu savu viedokli 

visās Savienības rīcības jomās un publiski 

apmainīties ar tiem. 

(b) veicināt sabiedrisko dialogu, 

izmantojot pilsētu sadraudzību, 

iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu, sanāksmes 
un sadarbību starp dažādu valstu 

pašvaldībām, vietējām kopienām un 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai 

nodrošinātu tām tiešu praktisko pieredzi 

saistībā ar kultūras daudzveidības un 

mantojuma bagātību Savienībā un 

palielinātu iedzīvotāju iesaistīšanos 

sabiedrībā 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) veicināt un stiprināt pilsonisko 

līdzdalību Savienības demokrātiskajā 

dzīvē vietējā, valsts un starptautiskā 

līmenī; sniegt iedzīvotājiem un 

apvienībām iespēju veicināt starpkultūru 

dialogu un rīkot atklātas debates par 

visām Savienības darbības jomām, 

tādējādi dodot ieguldījumu Savienības 

politiskās darba kārtības veidošanā; 

atbalstīt organizētas kopīgas iniciatīvas 
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gan pilsoņu apvienību, gan tiesību 

subjektu tīklu veidā, lai efektīvāk īstenotu 

iepriekšējos punktos izklāstītos mērķus; 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. panta 2. punkta c) apakšpunktā noteiktā 

konkrētā mērķa ietvaros programma paredz 

2. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktā 

konkrētā mērķa ietvaros programma paredz 

šādus mērķus: 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Finansējums programmas 

īstenošanai laikposmā no 2021. gada līdz 

2027. gadam pašreizējās cenās ir 

[641 705 000] EUR. 

1. Finansējums programmas 

īstenošanai laikposmā no 2021. gada līdz 

2027. gadam pašreizējās cenās ir 

[908 705 000] EUR. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) [233 000 000] EUR 2. panta 

2. punkta b) apakšpunktā minētajam 

konkrētajam mērķim. 

(b) [500 000 000 ] EUR vai vismaz 

40 % no 1. punktā minētās programmas 

finansējuma, lai sasniegtu 2. panta 2. 

punkta b) apakšpunktā minētos konkrētos 

mērķus; orientējoši aptuveni 15% no 

kopējā budžeta, kas atvēlēts šim mērķim, 

paredzēti vēsturiskās atmiņas 

veicināšanas pasākumiem, 65% — 

demokrātiskajai iesaistei, 10 % —  

reklāmas pasākumiem un 10 % — 

pārvaldībai (orientējošs sadalījums); 
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 Komisija neatkāpjas no piešķirtās 

finansējuma procentuālās daļas vairāk 

par 5 procentpunktiem attiecībā uz katru 

konkrēto mērķu grupu. Ja ir vajadzība 

pārsniegt minēto robežu, Komisija tiek 

pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 

saskaņā ar 16. pantu, lai katru skaitli 

pielikumā izmainītu par vairāk nekā 5 un 

ne vairāk kā 10 procentpunktiem. 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šā panta 1. punktā minēto summu 

izmanto programmas īstenošanas 

tehniskajai un administratīvajai palīdzībai, 

piemēram, sagatavošanas, uzraudzības, 

kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 

darbībām, tostarp korporatīvās 

informācijas tehnoloģiju sistēmām, 

pētījumiem, ekspertu sanāksmēm, 

paziņojumiem par prioritātēm un jomām, 

kas saistītas ar programmas vispārīgajiem 

mērķiem. 

3. Šā panta 1. punktā minēto summu 

izmanto programmas īstenošanas 

tehniskajai un administratīvajai palīdzībai, 

piemēram, sagatavošanas, uzraudzības, 

kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 

darbībām, pētījumiem un ekspertu 

sanāksmēm, paziņojumiem par prioritātēm 

un jomām, kas saistītas ar programmas 

vispārīgajiem mērķiem. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Vismaz 40 % no 1. punktā 

minētajiem līdzekļiem Komisija piešķir 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

atbalstam. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Programmā ir ietverta piekļuve 

informācijai par programmu, kas 

pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti, lai šie 

cilvēki varētu pilnībā izmantot savas 

tiesības un pilnvērtīgi iekļauties 

sabiedrībā, kurā viņi dzīvo. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) tiesību subjekti, kas izveidoti 

saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, vai 

jebkura starptautiska organizācija; 

(b) bezpeļņas tiesību subjekti, kas 

izveidoti saskaņā ar Savienības tiesību 

aktiem, vai jebkura starptautiska 

organizācija; 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Darbības dotāciju bez uzaicinājuma 

iesniegt priekšlikumus var piešķirt 

līdztiesības iestāžu Eiropas tīklam 

(EQUINET), lai segtu izdevumus, kas 

saistīti ar tā pastāvīgo darba programmu. 

3. Darbības dotāciju bez uzaicinājuma 

iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 6. panta 

2. punkta a) apakšpunktu var piešķirt 

līdztiesības iestāžu Eiropas tīklam 

(EQUINET), lai segtu izdevumus, kas 

saistīti ar tā pastāvīgo darba programmu. 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

13. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Darba programma Darba programma un daudzgadu 

prioritātes 
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Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Darba programmu Komisija 

pieņem ar īstenošanas aktu. Minēto 

īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 

19. pantā minēto konsultēšanās 

procedūru. 

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 16. pantu, lai 

papildinātu šo regulu, izveidojot 

atbilstošas darba programmas un 

vajadzības gadījumā nosakot darba 

programmu pamatā esošās daudzgadu 

prioritātes. Izstrādājot darba programmas, 

Komisija apspriežas ar organizācijām, kas 

pārstāv pilsonisko sabiedrību, un 

organizācijām, kas pārstāv vietējās un 

reģionālās iestādes. 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Darbības rezultātu ziņošanas 

sistēma nodrošina, ka programmas 

īstenošanas un rezultātu uzraudzībai 

vajadzīgie dati tiek savākti efektīvi, 

lietderīgi un savlaicīgi. Šim nolūkam 

Savienības līdzekļu saņēmējiem un 

dalībvalstīm uzliek samērīgas ziņošanas 

prasības. 

3. Darbības rezultātu ziņošanas 

sistēma nodrošina, ka programmas 

īstenošanas un rezultātu uzraudzībai 

vajadzīgie dati tiek izstrādāti un savākti 

efektīvi, lietderīgi un savlaicīgi, ka līdzekļu 

piešķiršana konkrētiem projektiem tiek 

precīzi atspoguļota un ka tiek pienācīgi 

apliecināta starp finansēšanas 

programmām radītā sinerģija. Šim 

nolūkam nodrošina programmā iesaistīto 

struktūru līdzdalību. Savienības līdzekļu 

saņēmējiem un dalībvalstīm uzliek 

samērīgas un pēc iespējas mazāk 

apgrūtinošas ziņošanas prasības. 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 14. pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

līdz 2027. gada 31. decembrim. 

2. Pilnvaras pieņemt 6., 13. un 

14. pantā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir līdz 2027. gada 

31. decembrim. 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 14. pantā minēto 

pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 

atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 

deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 

vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 

jau spēkā esošos deleģētos aktus. 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 6., 13. un 

14. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 

lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 

norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 

publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 

norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 

deleģētos aktus. 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Saskaņā ar 14. pantu pieņemts 

deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 

divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 

paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 

ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 

izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 

laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 

gan Padome ir informējuši Komisiju par 

savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 

Eiropas Parlamenta vai Padomes 

iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 

diviem mēnešiem. 

6. Saskaņā ar 6., 13. un 14. pantu 

pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 

tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 

minētais akts paziņots Eiropas 

Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 

Parlaments, ne Padome nav izteikuši 

iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 

beigām gan Eiropas Parlaments, gan 

Padome ir informējuši Komisiju par savu 

nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 

laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 
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Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Saistībā ar programmu, tās 

darbībām un rezultātiem Komisija rīko 

informācijas un komunikācijas pasākumus. 

Programmai piešķirtie finanšu resursi 

veicina arī Savienības politisko prioritāšu 

korporatīvo komunikāciju sabiedrībai, 

ciktāl šīs prioritātes saistītas ar 2. pantā 

minētajiem mērķiem. 

2. Saistībā ar programmu, tās 

darbībām un rezultātiem Komisija rīko 

informācijas un komunikācijas pasākumus. 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

18.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 18.a pants 

 Valstu kontaktpunkti 

 Katra dalībvalsts izveido neatkarīgu un 

kvalificētu valsts kontaktpunktu, kurā 

strādā darbinieki, kuru pienākums ir 

sniegt iespējamiem programmas atbalsta 

dalībniekiem (iedzīvotājiem, 

organizācijām un reģionālajām iestādēm) 

norādes, praktisku informāciju un 

palīdzību saistībā ar visiem programmas 

aspektiem, tostarp saistībā ar pieteikšanās 

procedūru un priekšlikuma rakstīšanu, 

dokumentu izplatīšanu, partneru 

meklēšanu, apmācību un citām 

formalitātēm, tādējādi nodrošinot 

programmas vienveidīgu īstenošanu. 

Valsts kontaktpunkti nav atbildīgi par 

projektu novērtēšanu, jo tas ir Eiropas 

Komisijas uzdevums. 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 
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19. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komiteja var rīkot sanāksmes 

īpašos sastāvos, lai nodarbotos ar 

atsevišķām programmas sadaļām. 

3. Komiteja var rīkot sanāksmes 

īpašos sastāvos, lai nodarbotos ar 

atsevišķām programmas sadaļām. Attiecīgā 

gadījumā saskaņā ar reglamentu ārējiem 

ekspertiem, tostarp sociālo partneru 

pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām un atbalsta saņēmēju 

pārstāvjiem, regulāri jātiek uzaicinātiem 

piedalīties tās sanāksmēs kā novērotājiem. 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Programmas, kas minēta 2. panta 2. 

punktā, konkrētie mērķi tiks sasniegti, 

atbalstot jo īpaši šādas darbības: 

Programmas, kas minēta 2. panta 

2. punktā, konkrētie mērķi tiks sasniegti, 

atbalstot jo īpaši šādas vispārējas darbības: 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) izpratnes veicināšana, informācijas 

izplatīšana nolūkā uzlabot zināšanas par 

politikas virzieniem un tiesībām jomās, uz 

kurām attiecas programma; 

(a) informētības palielināšana 

iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu un 

nelabvēlīgā situācijā esošu un 

nepietiekami pārstāvētu sabiedrības 

grupu, vidū par Eiropas Savienības 

pamatā esošajām kopīgajām vērtībām, 

tiesībām un pienākumiem, kā arī par 

veidiem, kā aizsargāt un izmantot šīs 

tiesības neatkarīgi no viņu dzīvesvietas; 

tādu projektu veicināšana, kuri izstrādāti 

nolūkā uzlabot zināšanas par politikas 

virzieniem un tiesībām jomās, uz kurām 

attiecas programmas mērķi; veicināt 

formālu un ikdienēju izglītību par Eiropas 

pilsonību. 
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Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – b punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) savstarpēja mācīšanās, izmantojot 

labas prakses apmaiņu starp 

ieinteresētajām personām, nolūkā uzlabot 

zināšanas un savstarpēju sapratni, kā arī 

pilsonisko un demokrātisko iesaisti; 

(b) savstarpēja mācīšanās, izmantojot 

un uzsverot labas prakses apmaiņu starp 

ieinteresētajām personām (tostarp 

apvienībām, pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām, vietējo pašvaldību 

struktūrām un iedzīvotājiem), nolūkā 

uzlabot zināšanas, savstarpēju sapratni un 

pilsonisko un demokrātisko iesaisti, kā arī 

vēl vairāk uzlabot atbalstīto darbību 

rezultātus; 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

 I pielikums – 1. daļa – c punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) analītiskas un uzraudzības 

darbības nolūkā uzlabot izpratni par 

situāciju dalībvalstu un ES līmenī jomās, 

uz kurām attiecas programma, kā arī 

nolūkā uzlabot ES tiesību aktu un 

politikas īstenošanu. 

svītrots 

__________________  

1  Šīs darbības ir, piemēram, datu un 

statistikas vākšana, kopēju metodoloģiju 

un, vajadzības gadījumā, rādītāju vai 

kritēriju izstrāde, pētījumi, izpēte, analīze 

un apsekojumi, izvērtēšana, ietekmes 

novērtējums, ceļvežu, ziņojumu un 

izglītojošu materiālu izstrāde un 

publicēšana. 

 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 
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I pielikums – 1. daļa – da punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (da) tādu iniciatīvu un pasākumu 

atbalstīšana, kas veicina un aizsargā 

plašsaziņas līdzekļu brīvību un 

plurālismu, kā arī spējas veidošana veikt 

tādus jaunus uzdevumus kā, piemēram, 

jaunu plašsaziņas līdzekļu tehnoloģiju 

apgūšana un naida runas apkarošana; 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – e punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju (IKT) rīku izstrāde un 

uzturēšana; 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – ea punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) sabiedrības informētības un 

izpratnes veicināšana saistībā ar riskiem, 

noteikumiem, aizsardzības līdzekļiem un 

tiesībām personas datu, privātuma un 

digitālās drošības aizsardzības jomā, kā 

arī ar viltus ziņām un mērķtiecīgu 

dezinformāciju saistīto problēmu 

risināšana, īstenojot izpratnes 

veicināšanas, apmācības, izglītības un 

uzraudzības pasākumus, jo īpaši vēršoties 

pie jauniešiem; 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – f punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) iedzīvotāju izpratnes uzlabošana 

par Eiropas kultūru, vēsturi un atceri, kā 

arī viņu piederības izjūtas Savienībai 

stiprināšana; 

(f) iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu, 

izpratnes uzlabošana par Eiropas kultūru, 

kultūras mantojuma vēsturi un vēsturisko 

atmiņu, kā arī ES nākotnes problēmām un 

viņu piederības izjūtas Savienībai 

stiprināšana, jo īpaši ar: 

 (i)  iniciatīvām, kas atspoguļo 

totalitāro režīmu cēloņus Eiropas 

mūsdienu vēsturē un piemin to 

noziegumos cietušos; 

 (ii)  darbībām, kas attiecas uz citiem 

pagrieziena brīžiem un atsauces punktiem 

Eiropas jaunāko laiku vēsturē; 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – g punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(g) dažādu tautību un kultūru eiropiešu 

apvienošana, dodot viņiem iespēju 

piedalīties pilsētu sadraudzības pasākumos; 

(g) dažādu valstspiederību un kultūru 

eiropiešu apvienošana, dodot viņiem 

iespēju piedalīties sanāksmēs, pilsētu 

sadraudzības pasākumos, neliela mēroga 

projektos un pilsoniskās sabiedrības 

projektos, tādējādi radot nosacījumus 

spēcīgākai augšupējai pieejai, kuras 

mērķis ir veidot Savienības politisko darba 

kārtību; 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – h punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(h) aktīvākas līdzdalības 

demokrātiskākas Savienības veidošanā, kā 

arī izpratnes veicināšana un uzlabošana 

par tiesībām un vērtībām, to panākot ar 

atbalstu pilsoniskās sabiedrības 

(h) aktīvākas un iekļaujošākas 

līdzdalības veicināšana un uzlabošana 

demokrātiskākas Savienības veidošanā, 

īpašu uzmanību pievēršot sociāli 

atstumtām sabiedrības grupām, cita 
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organizācijām; starpā veicinot e-demokrātijas 

instrumentu un Eiropas pilsoņu 

iniciatīvas izmantošanu; izpratnes 

palielināšana par tiesību un vērtību 

popularizēšanu un aizsargāšanu, atbalstot 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas; 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – j punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(j) Eiropas tīklu jaudas attīstīšana 

nolūkā veicināt un turpmāk izstrādāt 

Savienības tiesību aktus, politikas mērķus 

un stratēģijas, kā arī atbalsts pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām, kas aktīvi 

darbojas jomās, uz kurām attiecas 

programma; 

(j) atbalsts pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām, kas aktīvi darbojas jomās, 

uz kurām attiecas programma; 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – ja punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ja) to cilvēktiesību aizstāvju un 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

veiktspējas un neatkarības stiprināšana, 

kas uzrauga situāciju tiesiskuma jomā un 

atbalsta darbības vietējā, reģionālā un 

valsts līmenī; 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

 I pielikums – 1. daļa – jb punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (jb) veicināt un attīstīt dialogu ar 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām par 

Savienības tiesību aktu, politikas mērķu 
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un stratēģiju izstrādi, īstenošanu un 

uzraudzību visās programmas aptvertajās 

jomās; 

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Programmu pārraudzīs, pamatojoties uz 

rādītāju kopumu, kas paredzēti, lai noteiktu 

pakāpi, kādā Programmas vispārējie un 

konkrētie mērķi ir sasniegti, un lai līdz 

minimumam samazinātu administratīvo 

slogu un izmaksas. Šim nolūkam tiks vākti 

dati attiecībā uz šādu pamatrādītāju 

kopumu. 

Programmu pārraudzīs, pamatojoties uz 

rādītāju kopumu, kas paredzēti, lai noteiktu 

pakāpi, kādā Programmas vispārējie un 

konkrētie mērķi ir sasniegti, un lai līdz 

minimumam samazinātu administratīvo 

slogu un izmaksas. Ja iespējams, rādītājus 

sadala pēc vecuma, dzimuma un 

jebkādiem citiem iegūstamiem datiem 

(etniskā piederība, invaliditāte, dzimuma 

identitāte u. c.). Šim nolūkam tiks vākti 

dati attiecībā uz šādu pamatrādītāju 

kopumu: 

 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – tabula – 6. rinda 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Starptautisko tīklu un iniciatīvu skaits, kas 

vērstas uz Eiropas atmiņu un mantojumu 

un izveidotas programmas intervences 

rezultātā 

Starptautisko tīklu un iniciatīvu skaits, kas 

vērstas uz Eiropas vēsturisko atmiņu, 

mantojumu un pilsonisko dialogu un 

izveidotas programmas intervences 

rezultātā. 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – tabula – 6.a rinda (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Projektu ģeogrāfiskais sadalījums 
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PIELIKUMS: TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS, NO KURĀM 
REFERENTE IR SAŅĒMUSI INFORMĀCIJU 

Šis saraksts ir sagatavots pilnīgi brīvprātīgi, un par to ir atbildīgs tikai referents. Atzinuma 

projekta sagatavošanas laikā līdz tā pieņemšanai komitejā atzinuma sagatavotāja ir saņēmusi 

informāciju no šādām struktūrām vai personām: 

Struktūra un/vai persona 

Pilsoniskās sabiedrības Eiropa 

Eiropas Jaunatnes forums 

Eiropas Pašvaldību un reģionu padome 

Stefan Batory fonds 

Association Française du Conseil des Communes et Régions de France 

Jeunes Fédéralistes européens 

Culture Action Europe 
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